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كالم في السياسة

قصة الـ  SMSالذي قلب موقف هوالند...
جان عزيز
ُت ّ
سجل خالل  5سنوات ّ
أي خطوة إلى
األم ــام مــن جــانــب بـكــركــي .ال بــل كــان
الفـتــا نـقــل ع ـلــوان ملكتبه مــن الطابق
األرضـ ـ ـ ــي ح ـي ــث ي ـم ـك ـنــه م ــراقـ ـب ــة مــا
يحصل عن كثب إلــى الطابق الثالث
حيث يلتقي مــن يـشــاء ســاعــة يشاء.
أمــا النائب البطريركي اآلخــر بولس
الصياح الــذي سيحال على التقاعد
في حزيران املقبل ،فتقتصر إنجازاته
على إقناع البطريرك بزيارة القدس
املـ ـحـ ـتـ ـل ــة .وأب ـ ـ ـ ــرز ت ـع ـي ـي ـن ــات ال ـع ـهــد
الجديد كان في كاريتاس ،حيث ّ
عي
الــراعــي األب سيمون فـضــول رئيسًا
ل ـهــا ،ل ـكــن ل ــم ي ـكــد ي ـمــر ع ــام ــان حتى
ّ
دوت الـفـضـيـحــة ال ـش ـه ـيــرة .ال ــراع ــي
ّ
ل ــم ي ـع ــزل ف ـض ــول أو ي ــؤج ــل تكليفه
بـمـهـمــات أخـ ــرى ف ــي ان ـت ـظــار نـتــائــج
ً
التحقيق الشفاف ،بل ّ
عينه مسؤوال
عن أفريقيا الوسطى والغربية وزائرًا
رســولـيــا ملــوارنــة أفريقيا الجنوبية.
وك ـ ــان ي ـف ـتــرض ب ــال ــراع ــي أن يـجــري
ك ــل االسـ ـتـ ـقـ ـص ــاءات بـ ـش ــأن املـ ـط ــران
ورع ـي ـت ــه امل ـف ـت ــرض ــة ق ـب ــل ت ـع ـيــن أي
مطران ،إال أن ذلك لم يحصل .فما كاد
ي ـعـ ّـن ال ـيــاس سـلـيـمــان مـطــرانــا على
الــاذقـيــة ،ويــدافــع عــن ق ــراره بوصفه
إلهامًا إلهيًا ،حتى ّ
غير رأيه .لكنه لم
ّ
يعلق مهمات سليمان ،بل نقله على
عجل من الالذقية إلى رئاسة محكمة
االس ـت ـئ ـنــاف ف ــي املـحـكـمــة الــروح ـيــة.
فـ ـم ــن ال ي ـص ـل ــح إلدارة م ـط ــران ـي ــة،
يـصـلــح وف ــق ال ــراع ــي إلدارة محكمة
روح ـيــة .أم ــا األب نبيه ال ـتــرس الــذي
ُعـ ّـن أمينًا ّ
لسر البطريرك ،فلم يلبث
أن ت ـقــدم بـنـفـســه بــاسـتـقــالـتــه بعدما
ث ـب ـتــت ل ــه اس ـت ـح ــالــة ال ـق ـي ــام بـمـهـمــة
روتينية صغيرة مثل ترتيب أجندة
مــواعـيــد الـبـطــريــرك ول ـق ــاءات ــهّ ،
فعي
ً
على عجل مسؤوال عن رعية صغيرة
في األردن .وكان الراعي قد اعتقد أن
تعيني املـطــران فرنسوا عيد معتمدًا
ب ـط ــري ــرك ــا لـ ــدى ال ـك ــرس ــي ال ــرس ــول ــي
ورئـيـســا للمعهد امل ــارون ــي الـحـبــري
في روما سيريحه منه ،معتبرًا أن ال
كلمة تعلو كلمة صديقه الكاردينال
ّ
ساندري في روما ،إال أن عيد ال يكل
ّ
أو ي ـمــل ،مستفيدًا مــن تــراجــع نفوذ
ساندري جراء نقمة البابا على رجال
الدين املستزملني لرجال األعمال.
وه ـ ـ ـ ــذا ي ـ ـقـ ــود إل ـ ـ ــى الـ ـفـ ـش ــل الـ ـث ــال ــث
املـتـمـثــل ف ــي غ ـيــاب االن ـ ـجـ ــازات؛ ففي
اح ـت ـفــال ـي ـتــه بـ ـم ــرور خ ـمــس س ـنــوات
على انتخابه بطريركًا ،كان الكرسي

ُ
ال ـ ــرس ـ ــول ـ ــي يـ ـنـ ـتـ ـظ ــر مـ ـلـ ـف ــا تـ ـف ـ ّـص ــل
ف ـيــه جـ ـ ــداول ال ـش ـقــق الـسـكـنـيــة الـتــي
وضعتها بكركي في تصرف الشباب
املــارونــي بأسعار ّزهيدة ،والقروض
امل ــدع ــوم ــة ال ـتــي وف ــرت ـه ــا ل ـه ــؤالء من
أج ـ ــل االنـ ـ ـط ـ ــاق ب ـم ـش ــاري ــع زراعـ ـي ــة
وصـ ـن ــاعـ ـي ــة وسـ ـي ــاحـ ـ ّي ــة صـ ـغـ ـي ــرة،
وف ــرص الـعـمــل الـتــي وفــره ــا الـصــرح
وحـ ـج ــم ال ـت ـخ ـف ـي ـضــات الـ ـت ــي طــالــت
أقساط املدارس الكاثوليكية وفاتورة
املستشفيات وغيرها .لكن ما سمعه
الفاتيكان واللبنانيون لم يكن سوى
حديث عــن اللجان التي استحدثت،
وآخــر عن «تثبيت القوانني وتجديد
الهيكلية».
وف ــي ال ـج ــردة الـبـطــريــركـيــة ملناسبة
مـ ــرور ال ـس ـن ــوات ال ـخ ـمــس ،ب ـنــد مهم
آخ ـ ــر ي ـت ـع ـلــق ب ـع ــاق ــة ال ـب ـطــريــرك ـيــة
بـ ــالـ ــره ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــات .ف ـ ُـبـ ـعـ ـي ــد انـ ـتـ ـخ ــاب
الراعي ،أجريت انتخابات في جميع
الــرهـبــانـيــات املــارونـيــة ك ــان يفترض
أن تــوفــر دم ــا ج ــدي ـدًا يــاقــي الــراعــي
فــي منتصف الـطــريــق ،خصوصًا أن
ُّ
خلفية الــراعــي رهـبــانـيــة ،فيما اتـهــم
ص ـف ـي ــر س ــاب ـق ــا بـ ـع ــدم ّ
وده ال ـك ـب ـيــر
للرهبانيات ومحاصرته لها حفاظًا
على أحــاديــة املرجعية البطريركية.
ل ـك ــن ال الـ ــراعـ ــي زحـ ـ ــزح ب ـك ــرك ــي مــن
مكانها وال الرهبانيات خطت خطوة
بــات ـجــاه الـ ـص ــرح .وم ــا زال ال ـطــرفــان
يكتفيان بالتنسيق الشكلي.
هكذا تحول «الفاتيكان الصغير» إلى
ّ
بمؤسسات الطوائف األخرى؛
شبيه
فتأثير بكركي السياسي أيام صفير
كــان أكـبــر مـ ّـمــا هــو عليه الـيــوم ،فيما
فعاليتها االجتماعية واالقتصادية
تلك األي ــام مــوازيــة لفعاليتها اليوم
إن لــم تكن أفـضــل بقليل .األم ــر شبه
الــوح ـيــد الـ ــذي ت ـغـ ّـيــر ه ــو مـصــاريــف
الـ ـص ــرح .ف ـفــي زم ــن صـفـيــر ك ــان ثمة
دفـتــر عتيق تسجل عليه املصاريف
وج ـ ــارور صـغـيــر ت ــودع فـيــه األم ــوال
وتـ ـسـ ـح ــب مـ ـن ــه .أمـ ـ ــا ال ـ ـيـ ــوم ف ـه ـنــاك
م ـي ــزان ـي ــة ه ــائ ـل ــة لـ ـعـ ـش ــرات ال ـل ـج ــان
ودراسات تذهب وتجيء وبطريركية
ُ
َ
وتهدى ،علمًا بأن الراعي ّ
عدد
تهدي
زياراته لـ»جميع أبرشياتنا في لبنان
والـشــرق األوس ــط وبـلــدان االنتشار»
ضمن اإلنجازات ،مطمئنًا املشتاقني
إليه إلى أنه سينطلق قريبًا في جولة
جديدة .فهذا وفق قوله «واجب تمليه
ال ـق ــوان ــن الـكـنـسـيــة ع ـلــى الـبـطــريــرك
ّ
ليقوم به كل خمس سنوات».

اإلتحاد البرلماني
العربي :من إدانة إيران
إلى مناشدتها

ـ ـ دعم لبنان الستعادة عافيته وتجاوز
الضغوط السياسية واالقتصادية عبر
اتـخــاذ استحقاقاته الدستورية وفي
الطليعة انتخاب رئيس للجمهورية،
وإط ــاق آل ـيــات الـتـشــريــع وخصوصا
صـ ـ ــوغ قـ ــانـ ــون ج ــدي ــد ل ــان ـت ـخ ــاب ــات
التشريعية.
ـ ـ ـ ـ ـ دع ـ ــم ال ـج ـي ــش واألجـ ـ ـه ـ ــزة األم ـن ـيــة
اللبنانية بالسالح والـعـتــاد ملواجهة
اإلرهــاب على حــدوده الوطنية ،وعلى
حدود مجتمعه».
وكـ ـ ــان بـ ــري زار ش ـي ــخ األزه ـ ـ ــر اح ـمــد
الطيب وعـقــد معه خـلــوة طــويـلــة ،قال
على اثــرهــا« :بــدأنــا الجلسة بالتذكير
بـ ــزيـ ــارة االم ـ ـ ــام م ــوس ــى الـ ـص ــدر ه ــذا
ال ـص ــرح ال ــذي اط ـلــق االعـ ـت ــدال وفـكــرة
الــديــن القويم على الـصــراط املستقيم
والصريح»ّ .
ونوه بما يصدر عن امام
االزه ـ ــر ح ــول ح ـقــوق االنـ ـس ــان ،وق ــال:
«استعرضنا الحوار في لبنان وباركه

البيان الختامي حيال لبنان اآلتي:
« ـ ـ دعــم لبنان لتمكينه مــن استكمال
تـحــريــر ارض ــه وتنفيذ كــل مـنــدرجــات
ق ـ ـ ــرار م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن  ،1701وك ــذل ــك
ترسيم حدوده البحرية.
ـ ـ دعم لبنان في مواجهة االستحقاقات
امل ـت ــرت ـب ــة ع ـل ــى أزم ـ ـ ــة ن ـ ـ ــزوح ال ـش ـعــب
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري الـ ـشـ ـقـ ـي ــق وم ـ ـ ــا وف ـ ـ ــد ال ـي ــه
مـ ــن م ـخ ـي ـم ــات سـ ــوريـ ــا مـ ــن األشـ ـق ــاء
الفلسطينيني ،اضــافــة الــى املخيمات
الفلسطينية املوجودة فيه اساسًا.

يستعيد أح ــد الـ ــزوار الـفــرنـسـيــن لـبـيــروت ه ــذه األي ــام،
مجمل املشهد الفرنسي املأساوي الراهن .يعتبر أن بالد
ً
موليير باتت فعال في عمق «انكسار مجتمعي» خطير.
قــادر على التشظي في أي اتجاه .من الفوضى الكبرى
إل ــى ميني ح ــرب أهـلـيــة .فيما كــل امل ـقــاربــات للمعضلة
املطروحة ،تبدو ساقطة في خانة االستثمار السياسي
ال غير ،أو حتى االستغالل االنتخابي البحت.
النموذج الواضح لهذا السلوك ،قدمه الرئيس الفرنسي
فرانسوا هوالند كما يقول .يشرح كيف أنــه منتصف
تشرين األول املــاضــي بلغت شعبية خليفة نابوليون
أدنى مستوى لها ،مسجلة رقمًا قياسيًا في الهبوط إلى
 20فــي املئة فقط مــن الــراضــن عــن رئيس فرنسا ،من
بني املستطلعني .بينما رئيس وزرائه ،مانويل فالس كان
عند مستوى  36في املئة من الرضا الشعبي .ما أرخى
على اإلليزيه جـوًا قاتمًا من اإلحباط والخيبة ،قبل أقل
من عامني على االستحقاق الرئاسي الفرنسي .فجأة
ضــرب اإلره ــاب الــداعـشــي فــي قلب مدينة األنـ ــوار .ليل
 13تشرين الثاني  ،2015سهرت باريس على أضــواء
صفارات اإلنــذار وسيارات اإلسعاف والشرطة الهارعة
في كل اتـجــاه .مئات القتلى وأكثر منهم من الجرحى،
سقطوا في ما سمي  11أيلول الفرنسي بامتياز.
وكما كتب روبرت باري ذات مرة ،أن أسامة بن الدن هو
من اختار جورج بوش رئيسًا لوالية ثانية سنة ،2004
مستندًا إلى توقيت رسائل زعيم القاعدة املسجلة عشية
االنتخابات الرئاسية األميركية ،هكذا أيضًا بدا أن في
بــاريــس مــن يـحــاول تـكــرار الـنـمــوذج ،فـيـحـ ّـول الهجمات
اإلرهــابـيــة األكـثــر عنفًا على األراض ــي الفرنسية ،ورقــة
دعائية في سياق حملة إعادة الترشح وإعادة االنتخاب
لوالية رئاسية ثانية .منذ اللحظة األولى ملا بعد املجزرة،
ب ــدت خـطــة فــريــق هــوالنــد لـلـفــوز بخماسية جــديــدة في
اإلليزيه بسيطة حتى حد التبسيط :رفع سقف الخطاب
«الوطنجي» للرئيس .وتعبئته بأعلى مستويات الخطر
والخوف وصورة القائد السوبرمان .خطب نارية .تشدد
ً
أمني .استنفار عام حتى فرض حال الطوارئ .وصوال
إل ــى اك ـت ـســاب أدبـ ـي ــات الــرئ ـيــس االش ـت ــراك ــي ال ـي ـســاري
ملضامني يمينية في مواقفه املستجدة ،خصوصًا حيال
املـهــاجــريــن واألج ــان ــب وغـيــر الفرنسيني املقيمني على
األراضي الفرنسية ،أو حتى تجاه الفرنسيني من أصول
مهاجرة .وهو ما كان يشكل تقليديًا قاموس الخطاب
السياسي الدعائي لليمني املتطرف .فيما كــان اليسار
الفرنسي ال ــذي يمثله هــوالنــد فــي طليعة الــرافـضــن له
ّ
واملنددين بأصحابه والجازمني بعدم تبنيه أو تحويله
سياسة فرنسية حكومية رسمية .ملاذا هذا التحول؟ ألن
الخطة االنتخابية كانت تقضي بكل بساطة العمل على
جذب قسم من أصوات اليمني ،بما يكفي لوصول هوالند
إلى الدور الثاني من االنتخابات الرئاسية املفترضة في

سواء بني حزب الله وتيار املستقبل او
بني جميع اللبنانيني .وكانت مناسبة
ألوجــه اليه دعــوة لزيارة لبنان ووعد
ب ـت ـل ـب ـي ـت ـهــا», .اض ـ ـ ــاف انـ ــه ن ــاق ــش مــع
شيخ االزهر «محاولة زرع الفتنة بني
املسلمني في العالم العربي ،في العراق
وســوريــا وف ــي اكـثــر مــن بـلــد .واتفقنا
عـلــى ان املستفيد االول واألخ ـيــر lمــا
يحصل هو اسرائيل ال اكثر وال اقل».
سئل :هل عــول على دور لألزهر على
صعيد الحوار بني الدول املتنازعة في
املنطقة ،فأجاب« :هــذا ما يعمل عليه.
كان صدر عن األزهر بيان هو منظومة
ع ــن ال ـحــريــات االســاس ـيــة اض ــاف ــة الــى
ب ـي ــان ي ـت ـع ـلــق ب ــدع ــم إرادة ال ـش ـعــوب
ال ـع ــرب ـي ــة ،وهـ ــو ي ـع ـت ـبــر ش ـب ــه مـيـثــاق
ودستور في هذا املجال».
واذ مـ ـ ـي ـ ــز بـ ـ ـ ــن عـ ـ ـم ـ ــل الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان ـ ــات
والحكومات ،الحظ ان مجالس النواب
تستطيع الـتـحــرك «مــن دون ان يكون

ذلـ ـ ــك بـ ــال ـ ـضـ ــرورة ضـ ــد الـ ـحـ ـك ــوم ــات.
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة الـ ـب ــرمل ــانـ ـي ــة ل ـي ـســت
ديـبـلــومــاسـيــة الـحـقـيـبــة الـ ـس ــوداء ،بل
ديبلوماسية الحقيبة البيضاء التي
تـسـتـطـيــع ال ـق ـي ــام ب ـك ــل ام ـ ـ ــر» .وش ــدد
ع ـلــى الــدي ـب ـلــومــاس ـيــة ال ـبــرملــان ـيــة في

أيــار  .2017مــع التقدير أن املنافس اآلخــر املـقــدر لــه أن
يجتاز الــدور األول عندها ،لن يكون أي مرشح يساري
أو وسطي أو حتى يميني آخــر .بل مارين لوبن زعيمة
الجبهة الوطنية ال غير .عندها ،ولحظة املواجهة النهائية
بني هوالند ولوبن في الدور الثاني ،تستفيق فرنسا على
قــاعــدة «امليثاق الجمهوري» ضــد اللوبنيني ،كما فعلت
مع جاك شيراك ضد والد مارين ،جان ماري لوبن سنة
ّ
فتصب غالبية األصــوات لصالح هوالند ويعاد
.2002
انتخابه وسط عرس فرنسي جمهوري جامع!
ً
كــان كــل شــيء مـعـ ّـدًا لهذه الخطة .وص ــوال حتى خــروج
الــرئ ـيــس ـ ـ ـ ـ امل ــرش ــح ب ـعــد أيـ ــام قـلـيـلــة ع ـلــى م ـج ــزرة 13
تشرين الـثــانــي ،ليعلن عــن مشروعه تعديل الدستور،
بما يسمح بإسقاط الجنسية الفرنسية عن اإلرهابيني
الذين يحملون جنسية مزدوجة .طبعًا لم يكن للمشروع
أي طابع ردعي جدي .إال إذا كان ثمة عاقل يعتقد بأن
الذاهب إلى تفجير نفسه ،سيرتدع عن األمر حني يدرك
أنه لن يظل فرنسيًا بعد انتحاره! لكن الغرض الفعلي
مــن الـطــرح الـهــولـنــدي ،كــان مـقــارعــة لــوبــن على أرضها
وأمام جمهورها ،الستمالة ما أمكن منه ،تمهيدًا ملنازلة
أيار .2017
انطلق مـشــروع التعديل الــدسـتــوري فعليًا .فــي نهاية
 2015أظهر استطالع للرأي أن أكثرية فرنسية واضحة
ت ــؤي ــده .حـتــى أن ــه ب ــدا أم ــام ع ـبــور سـهــل نـحــو اإلقـ ــرار،
فــي محطة أولــى أمــام الجمعية الوطنية فــي  10شباط
املــاضــي .حـيــث صــوتــت أكـثــريــة  317نــائـبــا مــع قــانــون
«حـمــايــة األمـ ــة» ...للتذكير قــانــون دبليو بــوش املماثل
ضمن املسرحية األميركية املقابلة ،حمل اسم «قانون
الــوطــن»! وفيما بــاتــت األن ـظــار متجهة صــوب املــراحــل
النهائية الـتــالـيــة إلبــرامــه ،خــرج هــوالنــد فـجــأة يــوم 30
آذار املاضي بخطاب يعلن فيه سحبه مشروع التعديل
الدستوري الذي اقترحه .ملاذا؟ ما الذي حصل في تلك
األيام الفاصلة؟
يروي الفرنسيون السائحون في بيروت هذه األيــام ،أن
السبب يعود إلــى الــواقـعــة التالية :فــي  24آذار املاضي،
فضحت وسائل اإلعالم الغربية والعاملية بصور مذهلة،
جريمة إعدام جندي صهيوني ملوقوف فلسطيني ّ
ممدد
أمامه على األرض .في اليوم التالي ،تلقى هوالند على
هاتفه الخلوي رسالة نصية قصيرة ،أرسلها إليه أحد
أصدقائه من املسؤولني في الحزب االشتراكي .يقول له
فيها« :هــل رأيــت حادثة إقــدام هــذا الجندي االسرائيلي
على قتل أسيره الفسطيني؟ فظيع هذا املشهد» .فأجابه
الــرئـيــس الـفــرنـســي« :نـعــم شــاهــدتــه .ه ــذا غـيــر مـقـبــول».
فــرد املـســؤول االشـتــراكــي« :علينا أن نـســرع فــي إقــرار
مشروعك لتعديل الدستور .لقد تبني لنا أن هذا الجندي
يحمل الجنسية الفرنسية أيضًا .عندها نسقطها عنه،
فتكون رسالة جيدة»! انتهت املحادثة بني الرجلني .في
اليوم التالي انتهى مشروع الرئيس ...يوم السبت يزور
ً
هوالند بيروت ،حامال مشاريع فرنسية ـ ـ لبنانية كثيرة!

لبنان «استطاعت ان توجد حوارًا بني
االفرقاء قد ال يؤدي الى النتائج التي
نبتغيها االن من انتخاب رئيس نحن
في أمس الحاجة اليه ،لكنها على األقل
تجعل البلد واللبنانيني في حــال من
األمان الى ان نصل الى هذا الهدف».

